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 Kalendarium  
April — juni 2018 

April 
7 Distriktsårsmöte Norrköping  
12 Telefon/videomöte om Alkoholpolitik 
med Lina Glans, Socialdepartementet.  
23 NBV har gratis prova på street dance 
roundabout Las Flamme! Norrköping  
26 Utbildning i Sociala medier.  
NBV Linköping och Norrköping  

Maj 
4-6 Socialt Forum, Vingåker  
7-13 Folknykterhetens vecka. Tema:  
Alkohol och våld. Mer info kommer.  
31 Värvningsdag i Söderköping 

Juni 
6 Familjeträff - friluftsteater, Linköping 
22 juni Midsommar på Lilla Lövhälla  

Läs mer om kommande aktiviteter på 
distriktets hemsida och Facebook-sida:  
http://ostergotland.iogt.se/ 
https://www.facebook.com/
IogtNtoRorelsenOstergotland 

Vill du delta? Saknar transport?   
Låt oss lösa det tillsammans! 

Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka 
med tips, nyheter och artiklar till nästa 
Bladhögen senast 9 april 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Våra Gårdars kommun-
konferens om fastigheter 

Den 13 mars hade Våra Gårdar en 
konferens i Linköping kring våra fas-
tigheter. Simon Svensson, bygghand-
läggare, höll i träffen som lockade sex 
fastighetsägande föreningar.  

Vi diskuterade bl.a. finansiering,  
hyressättning och underhåll av våra 
fastigheter. En annan punkt som var 
uppe var kontakt med kommunerna 
angående fastigheter. Det är mycket 
viktigt att hela tiden ha en kontinuer-
lig kontakt med kommunen för att 
hålla dem informerade om den aktu-
ella situationen och driften.  

Våra Gårdars ombudsmöte genom-
förs i Växjö den 25 – 27 maj då det 
finns nytt tillfälle att få information 
kring våra fastigheter. 
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Utbildning nya föreningar  

Lördagen den 10 mars genomfördes en 
kurs för nya föreningar på IOGT-NTO 
gården i Norrköping. 

Det var ett samarbete mellan Östergöt-
land och Kronoberg som numera ingår i 
det nybildade konsulentteamet Sydost. 

Kursen hölls av Dennis Andersson och 
Hugo Hermansson 
(verksamhetsutvecklare i Östergötland 
och Kronoberg). Vi var deltagare från 
fyra nya föreningar som fick en hel del 
korvstoppning om IOGT-NTO:s historia 
och demokratins utveckling. Dessutom 
tog vi upp en hel del om hur en före-
ning skall skötas med möten och proto-
kollskrivande, hålla reda på kvitton och 
pengar som också är viktigt. 

 

 

 

 

 

Alkohol—utvecklingshinder! 

Pierre Andersson föreläste 18 mars i 
Linköping om IOGT-NTO-rörelsens inter-
nationella arbete och om alkohol som 
utvecklingshinder.  

Pierre berättade  
på ett kunnigt och 
engagerat sätt om 
det imponerande 
arbete som görs 
tillsammans med 
lokala partner i 
över dussintalet 
länder i bl.a. Östafrika och Sydostasien.  

Läs gärna mer på hemsidan: 
http://www.iogtntororelsen.se 

Pierre visade också en kort film om 
alkohol som utvecklingshinder. 
https://youtu.be/y0mzkU85oKQ  

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
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Gäster på årsmötet 

På distriktsårsmötet får vi bl.a. besök 
av Arne Larsson från IOGT-NTOs för-
bundsstyrelse och Lars Stjernkvist 
från Norrköpings kommun. 

Nykter frizon-Trygga möten 

Under årsmötet kommer vi att ha en 
angelägen dialog och diskussion kring 
sexuella trakasserier, kränkningar och 
andra handlingar samt hur man kan 
förebygga härskartekniker, visa 
varandra respekt och få alla att känna 
sig sedda och vänligt bemötta . 

Vi kommer att ta upp händelser som 
har förekommit samt visa arbetssätt 
och goda exempel i form av NSFs  
metod Trygga möten. 

Distriktsårsmöte 7 april  

Lördagen den 7 april är det distrikts-
årsmöte på IOGT-NTO-gården i Norr-
köping. Det blir gemensam årsmötes-
dag för IOGT-NTO, Junis, UNF och 
NSF.  

Mötesbyrån öppnar kl. 08.30 med 
fika och gemensamt öppnande är kl. 
09.30 på Lilla Teatern. Drop-in-fika 
finns hela dagen. På kvällen blir det 
pajbuffé och gemensamt samkväm.  

Tider under distriktsårsmötet 
8.30 Kaffe serveras i Kaffesalen 
9.30 Gemensamt möte i Lilla Teatern 
11.00 Distriktsvisa möten  
12.00 Lunch serveras i matsalen 
13.00 Förhandlingarna fortsätter 
13.30 NSF bjuder till hantverksbordet 
15.00 Fikapaus 
15.30 Trygga möten – resonemang 
om vårt förhållningssätt – Stora salen 
17.00 Paj-buffé i Stora salen med 
samkväm och filmer från verksamhet. 
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Framtidsfrågor på årsmötet 

På distriktsårsmötet ska vi besluta om 
arbetsplan för 2018-2019. Distrikts-
styrelsens förslag omfattar mål och 
aktiviteter inom följande områden:  

Modern, traditionell folkrörelse som 
erbjuder nykter gemenskap 

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 

IOGT-NTO driver en politik för ett 
nyktrare samhälle. 

Förutsättningar för förverkligandet. 

Fundera gärna på vad du vill att vi ska 
satsa på kommande år. Mejla dina 
förslag, synpunkter eller frågor till 
ostergotland@iogt.se.  

Valberedningen vill gärna få förslag till  
nya ledamöter i distriktsstyrelsen och 
de andra val som ska göras. Kontakta 
Ulf-Henrik Östlund, 073 682 8996,  
e-post: uh.ostlund@comhem.se.  

Anmäl dig senast 27 april! 

Priset för dagpaketet (fika, lunch, fika) 
är 180 kr. Samkvämet kostar 150 kr.  

Anmäl dig senast den 27 mars 
till ngb@iogt.se eller till IOGT-NTO, 
Norra Promenaden 108, 602 18 Norr-
köping. Uppge namn och förening 
samt ev specialkost och dag-och/eller 
kvällspaket. 
Betala avgiften på plusgiro 733400-6. 
Ange namn och förening.  

Alla medlemmar är välkomna att delta 
i diskussionerna. Uppmana gärna 
andra medlemmar att komma så att 
vi får ett välbesökt årsmöte.  

Årsmöteshandlingar och annan  
information finns på hemsidan  
http://ostergotland.iogt.se/
distriktsarsmote/.  

Välkomna till Norrköping 7 april. 

http://www.iogtntororelsen.se/startsida/vad-vi-gor/internationellt/
https://youtu.be/y0mzkU85oKQ

